Zahraniční stáž Košice
11.11. – 14.11.2018

MŠ Hrebendova
• Školka je situovaná v romské čtvrti,
většina dětí je tedy OMJ – romského
původu
• Cílem MŠ je inkluzivní zařazení těchto
dětí do společnosti
• V práci převažuj prožitkové vzdělávání
• Dle slov paní ředitelky je třeba
kulturní odlišnost nejprve pochopit a
poté na ní navázat vzdělávací cíle

MŠ Hrebendova
• Důraz je kladen na spolupráci s rodiči

• Někdy je třeba souběžně vychovávat rodiče, aby
byla inkluze přínosná
• Prožitková forma vzdělávání pomáhá dětem s
OMJ pochopit probíraná témata
• Je zde snaha cílit i na atraktivní prvky práce s
digitální technologií (programovací včelka)
• Hodně se využívá pohybových, výtvarných a
hudebních metod k ukotvení potřebného
vzdělávacího obsahu

MŠ Galaktická
• Waldorfská MŠ – je zde hodně dbáno na souznění
s přírodou – čerpáme z ní inspiraci k dalšímu
vzdělávání
• Pro děti s Omj je důležitým prvkem odkaz na
tradice rodné země – každý má právo ukázat ty své
• Rukodělná práce zde převažuje – forma je brána
skupinově – což podporuje u dětí s OMJ rozvoj
komunikačních dovedností

MŠ Galaktická
• Děti s OMJ jsou zde přijímány se stejnými
pravidly a vzdělávácím programem jako
ostatní děti
• S rodiči jsou dělány pravidelné přednášky,
aby se společně sjednotili na vzdělávání dětí
• Důraz je zde kladen na klidné – až relaxační
podmínky, aby se zde děti cítily bezpečně – i
to je pro rozvoj dětí s OMJ velmi klíčové
• Menší počty ve třídách jsou pro rychlejší
adaptaci taky velmi přínosné

Celkové shrnutí
• Děti s Omj bereme jako výzvu pro svou práci
• Správná inkluze prospěje každému
• Důležité je zařadit do vzdělávání rodiče
• Porozumění odlišné kultuře pomáhá
porozumět správné cestě k inkluzi
• Prožitek je základ vzdělávání
• Dostatečně děti seznámit s naší kulturou a
jejími zvyky
• Více zařazovat skupinovou práci, která výrazně
napomáhá inkluzi do školního kolektivu
• Těšit se z pokroků každého jedince

